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   کدینگ پیش فرض خدماتی

کتـور فـروش خدمـات به شـکل موردی و بـرای هر قلم یا برای مبلغ     ارائـه تخفیـف در فا
کتـور فروش کلی فا

   اطالع رسـانی مانده حسـاب بانـک طبـق دفاتـر شـرکت از طريـق پیامـک، در دوره های 
زمانی مشخص

   تهیه ی مغايرت بانکی خودکار برای هر حساب
کلر بانک    چاپ چک و 

   تهیه گزارش آخرين وضعیت چک های دریافتی و پرداختی
کارت خوان    دریافت و پرداخت از طريق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه 

کنترل هـای  کتـور فـروش ثبـت شـده در سیسـتم و در نتیجـه افزایـش     امـکان ابطـال فا
داخلـی فروش

   استفاده از گزارش های روزانه و تجمیعی برای ثبت دفاتر قانونی
گزارش هـای تـراز آزمایشـی، ترازنامـه و     تکمیـل اظهارنامـه ی مالیاتـی بـا اسـتفاده از 

صـورت سـود و زیـان
   انجام عملیات پرحجم پایان سال مالی به شکل خودکار و ساده

ساير امكانات سپيدار:



بسته خدماتی سپيدار

کنتــرل میــزان  کاربــری ســاده در ثبــت اطالعــات مالــی و  »بســته خدماتــی ســپیدار«، بــا 
گزارش هــای دقیقــی را دربــاه  ی تمــام عملیــات مرتبــط بــا  ورود و خــروج نقدینگــی، 
اختیــار  بـــا در  فراهــم می کنــد؛ هم چنیــن  برایتــان  پـــرداختی  و  چک هــای دریـــافتی 
گزارش هــای مربــوط بــه فــروش خدمــات، اطالعــات مالی منســجم و به هنگام  گذاشــتن 

ــه ارمغــان مــی آورد. ــرای شــما ب را ب
ايـن بسـته بـا 3 سیسـتم، شـامل حسـابداری، دریافـت و پرداخـت، مشـتریان و فـروش، 

کوچـک و متوسـط اسـت. پاسـخ گوی شـرکت های خدماتـی 

چرا بسته خدماتی سپيدار؟

بـا امـکان ثبـت تمـام عملیـات مربـوط بـه چک هـای دریافتـی و پرداختـی، تمـام      
می کنیـد. مديریـت  را  خـود  پرداخت هـای  و  دریافت هـا 

    بـا امـکان تهیـه صـورت مغايـرت بانکـی به شـکل خـودکار، افزون بـر صرفه جويـی در 
کاربـری جلوگیـری می کنیـد. کاری و اشـتباهات  زمـان، از دوبـاره 

    بـا امـکان تهیـه صورت حسـاب طـرف مقابـل در هر لحظه، ارتباط شـفافی بین خود و 
مشـتریان ایجاد می کنید.

    با امکان تعیین نوع فروش برای خدمات متفاوت، مديریت فروش خدمات خود را 
به بهترين شیوه انجام می دهید.

بسته خدماتی سپيدار به شما كمك مي كند:

کتـــور فـــروش خدمـــات را ثبـــت و ســـند حســـابداری آن را به شـــکل     به ســـادگی فا
کنیـــد. خـــودکار صـــادر 

کتور فـروش خدمـات، عملیـات مربـوط بـه دریـــافت از مشـتری  پـس از ثبـت فـــا   
کنیـد. )نقـد/ چـک( را در همـان فـرم ثبـت 

کتـــور  کتــــــورهای فـــروش خدمـــات را بـــــه شکل مســـتقیم یـــا از روی پیش فا فـــا  
ــد. کنیـ ــات ثبـــت  خدمـ

کنید.    خدمات را با مالیات و عوارض مربوط به آن تعریف 
کنید.    با ثبت اعالمیه قیمت، قیمت های مختلف فروش هر خدمت را مشـخص 


